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                                Sammanfattning 
Studiens syfte var att kartlägga motionärsidrottares användande av motivations-
orientering, copingstrategier och vilka stressorer som främst användes och 
uppfattades vid gymträning. Slutligen studerades skillnader mellan kvinnor och män i 
relation till motivationsorientering, copingstrategier och stressorer. Undersökning 
genomfördes med en kvantitativ design, i form av en enkätundersökning. Studien 
omfattade 118 deltagare (43 kvinnor och 75 män) i åldern 18- 42. Resultatet visade 
ingen skillnad rörande motivationsorientering mellan deltagarna. Deltagarna var 
huvudsakligen emotionsfokuserade gällande val av copingstrategi. De tre mest 
uppfattade stressorerna var “Jag gör fel”, “Min prestation” och “Skador”. Vidare 
påvisades att kvinnorna tenderade att uppfatta stressorer såsom ”Min form”, ”Min 
vikt/styrka”, ”Åskådare”, Att instruktörer är närvarande” och ”Andra på gymmet” 
mer än män. För framtida forskning skulle det vara av intresse att undersöka 
uppfattade stressorer, copingstrategier och motivationsorientering mellan individer i 
olika åldrar och antal träningsår på gym, i fall ålder och erfarenhet fungerar som en 
påverkande faktor.  
 
Nyckelord: Copingstrategier, gymträning, könsskillnader, motionärsidrottare, 
motivationsorientering, stressorer. 
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     Abstract 

The purpose of this study was to identify exerciser athlete’s motivational orientation, 
coping strategies used and stressors that primarily is perceived in gym training. The 
study also studied gender differences in relation to motivation orientation, coping 
strategies and stressors. A survey was conducted with a quantitative design. The study 
included 118 participants (43 women and 75 men) aged 18 - 42. The results showed 
no difference regarding motivation orientation between participants. Participants were 
predominantly emotion-focused current choice of coping strategy. The three most 
perceived stressors were "Errors," "My performance" and "Injuries." Furthermore, 
women tended to higher perceive stressors such as “My shape”, “My 
weight/strength”, “Crowd”, “That instructors are present” and “Others at the gym” 
than men. For future research it would be interesting to examine the perceived 
stressors, coping strategies, and motivational orientation between individuals of 
different ages and number of years training at the gym. In order to determine if age 
and experience act as an influencing factor. 
 
Keywords: Coping strategy, exercise athletes, gender differences, gym training, 
motivational orientation, stressors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  4	  

Introduktion 
Som idrottare oavsett nivå är motivation en nödvändighet för att prestera, utvecklas 
och bli framgångsrik (Hardy, Jones, & Gould, 1996). Det är även oundvikligt att 
idrottare på vägen mot framgång kommer att ställas mot stressfyllda situationer 
(Lazarus, 2000) och därmed behöva anpassa sig och handskas med de situationer 
(Lazarus & Folkman, 1984). 
Stressorer och vad som upplevs som stressfyllda situationer samt tolkningen och 
hanteringen av den specifika situationen, är subjektivt och individuell (Lazarus, 
2000). En annan aspekt att ta hänsyn till är att individer motiveras av olika saker. En 
del strävar efter personlig utveckling, medan andra bara ser en lyckad prestation som 
att vinna över motståndaren (Nicholls, 1984).   
Stress kan i dess rätta form vara bra, både ur ett fysiologiskt och psykologiskt 
perspektiv (Lazarus, 2000), och som tävlingsidrottare är det till fördel att behärska 
olika nivåer av upplevd stress. Genom copingstrategier finns goda förutsättningar att 
bemästra stressnivåer. Coping ses enligt Lazarus och Folkman (1984) som en lyckad 
anpassning. Fördelen med att studera fenomenet coping genom idrott är att nivåer av 
stress skapas utifrån de problem som individer utsätts för i anslutning till och under 
idrott och försvinner oftast efter själva idrottsmomentet, detsamma gäller 
stressfaktorn. Detta gör att forskare kan studera coping’s inverkan på upplevd stress 
med hjälp av idrott (Lazarus, 2000).   
Tidigare forskning visar ett samband mellan motivationsorientering och användandet 
av specifika copingstrategier (Ntoumanis et al. 1999; Pensgaard & Roberts, 2003). 
Vidare har skillnader mellan män och kvinnors val av copingstrategier påvisats 
(Nicholls & Polman, 2007). Det finns många delade åsikter om vad som motiverar 
idrottare (Hardy, Jones, & Gould, 1996), oavsett idrottares mål, eller motivering till 
närmande av uppgift, kan situationen ses som stressfylld. I föreliggande studie är det 
därför av intresse att undersöka vilka copingstrategier och motivationsorientering som 
används av idrottare, samt att undersöka eventuella samband dem emellan. Dessutom 
studeras motivationsorientering och copingstrategier i relation till kön. Vidare 
undersöks uppfattade stressorer, och om det finns någon könsskillnad. 

 
Begreppsdefinition 
                                                                     
     Motivation      

Roberts (2001) definierar motivation som måttet av ett beteendes energi, riktning och 
kontroll, en sammansatt konstruktion som representerar den energi som ett mål 
eftersträvar att uppnå. Motivation definieras av Sage (1977, ref. i Weinberg & Gould, 
2007) som riktning och intensitet av ett utförande. Riktning innebär vad individer 
fokuserar på medan intensitet innebär graden av energi som läggs på uppgiften 
(Weinberg & Gould, 2007). Vidare kan motivation delas in i inre och yttre 
motivation. Inre motivation kommer från den egna viljan och syftar till att individer 
utför uppgiften för uppgiftens skull (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation genereras 
av yttre förhållanden. Uppgiften blir ett sätt att nå målet och drivkraften kännetecknas 
av att uppnå yttre belöningar (Ryan & Deci, 2000). 

     Stress                                                                     
Stress uppstår vid avsevärd obalans mellan de fysiologiska och psykologiska krav 
som ställs på individer och de resurser som individer har tillgång till för att besvara 
dessa krav (McGrath, 1970). Denna definition går i linje med Lazarus och Folkman's 
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(1984) definition, som betonar förhållandet mellan individer och miljö, när individers 
kognitiva värderingar överstiger de resurser individer har och som hotar kognitiva 
värderingar överstiger de resurser individer har och som hotar välbefinnandet. 
     Coping 
Coping definieras av Lazarus och Folkman (1984) som en ständig kognitiv och 
beteendemässig process vars syfte är att klara av specifika interna och/eller externa 
krav som tolkats som påfrestande, utan att nödvändigtvis vara relaterat till resultatet. 
Det är utifrån individers resurser som denne kommer att kunna hantera stressande 
situationer. Coping kan delas in i tre övergripande dimensioner, problemfokuserande 
coping, emotionsfokuserad coping (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989) och 
undvikande coping (Endler & Parker, 1990). 
Problemfokuserad coping syftar till att förändra eller behärska de problem som 
skapas i dess miljö och som tenderar att höja individers nivå av stress. Genom att 
direkt åtgärda problemet, reduceras nivån av den upplevda stressen (Carver, Scheier, 
& Weintraub, 1989). Emotionstfokuserad coping har som syfte att styra och 
minimera de känslomässiga svaren på problemet (Carver, Scheier, & Weintraub, 
1989). Undvikande coping involverar beteendemässiga (ta sig undan från problemet) 
och psykologiska (kognitiv distansering) åtgärder för att frigöras från den stressiga 
situationen (Endler & Parker, 1990). 
     Stressorer 
Stressorer eller stressfaktorer definieras som specifika sorter av stimuli, fysiska eller 
psykiska krav som ställs på individer och hotar välbefinnandet. Väger kraven från 
omgivningen över de resurser som individer har tillgång till, är sannolikheten större 
att stress kommer att upplevas (Resick, 2005). McCrae (1992) menar att idrottare kan 
uppleva obegränsat med stressorer. Stressorer som är relaterade till idrott under 
tävling kan vara; rädsla att skada sig, prestations svackor, förväntningarna av andra, 
publik, yttre distraktion eller kritiska skeden under tävlingen.   
      Motionärsidrottare 

Motionärsidrottare definieras i föreliggande studie som individer som utför 
motionsidrott i form av kroppsövningar i syfte att må bra, bibehålla bra eller få bättre 
hälsa och fysisk prestationsförmåga (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
Teoretisk referensram 
För att bättre förstå begreppen motivation, stress och coping har teoretiska 
referensramar utvecklats. I föreliggande arbete kommer Målorienteringsteorin 
(engelska: Achievment Goal Theory: Nicholls, 1989), fyra-stegs stressprocess 
modellen (engelska: Four step stressprocess: McGrath, 1970), den transaktionella 
modellen av Lazarus (1984) (engelska: The Transactional Model of Stress and 
Coping) samt Copingprocesser i sport (engelska: Model of coping process in sport: 
Anshel, Kim, Kim, Chang, & Eom, 2001) att redovisas. 
 

Målorienteringsteorin (se Figur 1.) betonar att motivation påverkas av målorientering 
och upplevd kompetens (Nicholls, 1984). Målorientering ses som den sort av mål som 
eftersträvas av individer, exempelvis ett uppgiftsbaserat mål som att bli bättre på 
idrott, eller ett resultatbaserat mål som syftar till att vinna över motståndare. En av 
konsekvenserna av målorienteringen är den subjektiva tolkningen av vad en lyckad 
prestation är, som i sin tur påverkar valet av uppgift. Om idrottares fokusering 
exempelvis är att vinna, tenderar denne att närma sig mer tävlingsinriktade uppgifter. 
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Medan de idrottare som fokuserar kring vikten av personligutveckling, tenderar att 
närma sig uppgiftsinriktade uppgifter (Nicholls, 1989). Ett exempel är om en 
tennisspelare spelar för att utvecklas, eller för att vinna över motståndare (Fry & 
Newton, 2003).      
Nicholls (1989) menar att den stora påverkande faktorn som skapar motivation är 
möjligheten att visa kompetens och begåvning. Forskare har varit oeniga gällande 
delar av målorientering, men två huvuddelar introducerades av Maehr och Nicholls 
(1980, ref i Weiss & Chaumeton, 1992), och har gemensamt identifierats, dessa är: 
 
(1)  Uppgiftsorientering, uppgiftsorienterade individer strävar efter personlig 
utveckling och känslan av att bemästra, hanterar och kontrollera kunskap. Individer 
motiveras av möjligheten till utveckling som uppgiften kan ge. Målorientering 
grundar sig i kognitiva värderingar av prestation, antingen i förhållande till med-/mot 
idrottare, eller i förhållande till sig själv, tillsammans med hur framgång och nederlag 
attribueras (Nicholls, 1989). Uppgiftsorienterade individer fokuserar inte kring det 
objektiva resultatet som tävlingssituationen medför (Nicholls, 1989). Dessa fokuserar 
kring känslan av kontroll och upplevd personlig utveckling. Istället för att definiera en 
lyckad prestation som att vinna över motståndare, ser de en lyckad prestation som att 
utföra uppgiften korrekt, och demonstrera kompetens genom att behärska uppgiften 
på bästa sätt (Nicholls, 1989). Nicholls (1989) menar att oavsett om det leder till vinst 
eller inte, kan en lyckad prestation nås om uppgiften bidrar till en känsla av kontroll 
och/eller personlig utveckling av individernas färdigheter. 
(2)  Resultatorientering, individer som är resultatorienterade motiveras av att visa sina 
färdigheter i jämförelse med andra individer. Det vill säga att individer motiveras av 
möjligheten till att prestera bättre än sina motståndare. Individer som är 
resultatorienterad tenderar att motiveras av att demonstrera kompetens i jämförelse 
med andra (Nicholls, 1989), och då påverkas prestationsbeteendet. Dessa idrottare 
som söker upp tävlingssituationer där de kan demonstrera sin kompetens genom att 
vinna över motståndare. Dessa individer baserar sin lyckade prestation baserat på det 
objektiva resultatet. Det vill säga: antingen vinner de över motståndaren och det blir 
en lyckad prestation, alternativt förlorar de och det blir en misslyckad prestation 
(Nicholl, 1989), helt oberoende av nivån på prestation. I detta fall är individer 
ointresserade av att mäta sin egen kompetens i form av personlig utveckling 
(Nicholls, 1989). Det är genom det objektiva resultatet som subjektivt avgör dennes 
kompetens. Nicholls (1989) menar att ju högre upplevd kompetens individer 
upplever, desto mer motiverad blir denne att närma sig utmaningar i form av 
tävlingssituationer. 
Dessa två förhållningssätt skall inte ses som personlighetsdrag, utan snarare som två 
kognitiva scheman som är påverkbara och föränderliga då de är dynamiska och 
subjektiva (Roberts, Treasuer, & Conroy, 2007). Nicholls (1989) betonar även vikten 
av att inte se dessa två förhållningssätt till motivation som motsatser. En person 
motiveras ofta av både uppgift -och resultat orientering (Roberts, Treasuer, & Conroy, 
2007).  
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Figur 1. Målorienteringsteorin (Nicholls, 1984; Weinberg & Gould, 2007) 

        
MaGrath (1970) utvecklade fyrastegs stressprocessen (se Figur 2.). Det första steget 
benämns som en stressproducerande situation där krav från omgivning, antingen ett 
psykologiskt eller fysiologiskt, ställs på individer. Exempelvis kan det krävas av 
idrottare att gör en uppgift inför kamrater när uppgiften är helt ny. Kravet är ett 
försteg till steg två, som benämns som tolkningen av situationen vilket innebär 
idrottares tolkning av situationen. Utfallen kan bli olika, utifrån idrottares tolkning av 
uppgiften. Vissa tycker om att synas och ser övningar som utmaningar medan andra 
tolkar övningssituationen som hotande. Det som uppstår är en obalans mellan de krav 
som ställs och dennes resurser till att genomföra övningen. Det tredje stadiet är 
stressreaktion/respons det vill säga idrottares psykologiska och fysiologiska reaktion 
på den upplevda situationen. 
Vissa idrottare känner sig avslappnade och rent ut av drar nytta av det fysiologiska 
som händer i kroppen, exempelvis höjd puls, som möjligtvis uppstår. Detta kommer i 
sin tur hjälpa de idrottare till de slutliga utfall. Medan de idrottare som är nervösa, 
skakiga och redan tänker på misslyckande, som leder till det fjärde och sista stadiet, 
coping. Resultatet av beteendet läggs inte bara på situationen utan även på idrottares 
uppfattning av situationen. 
Det sista stadiet relaterar till det första stadiet och innebär att de fyra steg anses som 
regelbundet återkommande och kontinuerligt påverkar varandra på ett cirkulärt sätt 
(MaGrath, 1970, se vidare Figur 2). Stress ses som en pågående process (Fletcher, 
Hanton, & Mellalieu, 2006). Det finns dock sorter av stress som individer inte kan 
styra över, exempelvis närvaro av publik. Istället får individer genom utvald 
copingstrategi reducera, ignorera eller acceptera den stress som ej går att styra över. 
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Figur 2. Stressprocessen (McGrath, 1970) 
 
Genom Lazarus (1984) Transaktionella modell (se Figur 3), studeras copingprocessen 
utifrån specifikt stressfyllda situationer, där relationen mellan individer och miljön 
samverkar och skapar nya villkor eller tillstånd. Situationen bedöms genom 
stressproccessen, utifrån händelsen eller de krav som tolkas av individer som 
skadliga, hotfulla eller utmanande. Responsen av detta blir den potentiella 
copingstrategier, som därefter tillämpas för att hantera kraven som ställts (Lazarus & 
Folkman, 1984). En kontinuerlig kategorisering av de kognitiva bedömningarna av 
situationen sker till en följd av välbefinnande och hälsa. 
Enligt Lazarus (1984) sker först en primär bedömning av situationen, som antingen är 
stressande, godartad eller irrelevant. Situationer som bedöms som stressande kan i 
andra led tolkas som skada, hot eller utmanande. Faktorer som påverkas av 
situationen utifrån bedömningen kan bero på sorten av hot och grad, samt 
kontrollerbarheten av situationen. Bedömningen påverkas också av egenskaper inom 
individer, exempelvis målsättningar, värderingar och självbild. Bedöms ett stimuli 
som stressande och kräver någon form av handlande, coping respons, sker en andra 
sekundär bedömning enligt Lazarus (1984). 
I den sekundära bedömningen skattar individer den egna förmågan till att hantera 
situationen. Bedömer individer att situationen inte går att hantera utlöses en 
stressrespons. Det är copinginsatsen som har till syfte att behandla stressnivån. 
Bedömer individer situationen som möjlig att hantera, skapas positiv stress (Lazarus, 
1984). Det bör noteras att klassificering av kognitiva bedömningar i primära och 
sekundära, inte betyder att den ena är viktigare än den andra, eller att den ena kommer 
före den andra. Dessutom säger dessa termer ingenting om innehållet i varje form av 
bedömning (Lazarus & Folkman, 1984) 
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Figur 3. Transaktionell modell (Lazarus & Folkman, 1984) 
 
 
Lazarus (2000) menar att idrottsmiljön är en bra arena till att undersöka 
copingprocessen. Detta utifrån miljön som skapas, då idrottare kan uppleva förhöjd 
nivå av stress i samband med exempelvis tävlingsmomentet, vilket är en god 
förutsättning för att förstå copingprocessen (Lazarus, 2000). För att närmare förstå 
och behandla processen har Anshel et al., (2001) utvecklat modellen coping av akut 
stress inom idrott (se Figur 4.) som beskriver idrottares copingprocess. Anshel et al,. 
(2001) hävdar att tidigare forskning ignorerat själva processen om hur 
copingstrategier väljs av idrottare, och menar därför att det är meningslöst att studera 
coping utan att ta hänsyn till den enskildes syn på stressande händelser (Anshel et al., 
2001) 
Anshel et al., (2001) menar att idrottares handling och tankar är det som resulterar i 
valet av copingstrategi, detta kallas för post-copingaktivitet (post-coping activity). 
Utifrån modellen (Figur 4) förklaras det olika faktorer för copingprocessen. 

Modellen är indelad i copingkategorierna utmanande och undvikande samt 
underkategorierna beteendemässig och tankemässig på respektive copingkategori. 
Denna struktur har stor betydelse för vägledning av idrottare, både till att förklara på 
vilket sätt idrottare hantera akut stress men även till att förbättra coping effektiviteten 
(Anshel et al., 2001). 
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Fig. 4 Modell av coping av akut stress inom idrott (Anshel et al., 2001) 
 
Modellen utgår ifrån idrottares perception av en händelse, där stress kan uppstå 
utifrån idrottares bedömning av situationen. När händelsen väl kategoriserats som 
stressande, sker ytterligare en perception som antingen skadligt, hotful eller 
utmanande (Lazarus & Folkman, 1984). Kognitiv bedömning är en integrerad del av 
coping processen eftersom den påverkar stressorer's upplevda intensitet, vikten av 
betydelsefullhet och idrottares val av copingstrategi (Conway & Terry, 1992: Dewe, 
1992: Larsson, Kempe, & Starrin 1988, ref i Anshel et al., 2001). 

Enligt Anshel et al., (2001) är det utmanande och undvikande coping som bäst 
återspeglar coping inom idrottskonkurrens och dess innefattande konsekvenser för 
stresshantering. 
Utmanande copingstrategi syftar till den energin idrottare lägger ner för att samla in 
information och bearbeta den. Det sker på två olika sätt, antingen genom mentala 
processer som syftar till de tankar idrottare använder för att uppnå en bättre 
emotionell status samt att minska stressintensiteten, exempelvis planering och 
analysering. Eller genom handling som speglar idrottares åtgärder för att hantera 
stressande situationer genom att skapa sig ny information eller att konfrontera, 
exempelvis rådfrågning (Anshel et al., 2001). Vidare menar Anshel et al., (2001) att 
de idrottare som upplever kontroll över situationen framförallt tenderar att använda 
sig av utmanande handling gentemot de idrottare som saknar kontroll över 
situationen. 

Undvikande coping är individers försök att medvetet vända sig bort från stressfyllda 
händelser, antingen fysiskt eller psykiskt (Krohne, 1993). Undvikande beteenden 
syftar till de beteendemässiga strategier för att förflytta sig från stressfyllda 
situationer, exempelvis genom att springa bort från platsen eller att inte närma sig. 
Undvikande kognitiv coping ses som de mentala strategier individer använder sig av 
för att hantera stressfyllda händelser, genom psykologiskt avståndstagande, 
exempelvis "tränare har en dålig dag" eller kognitiv omvärdering, exempelvis, "jag 
lärde mig något nytt idag" och rationalisering, exempelvis "vissa dagar spelar jag 
bättre än andra", (Anshel et al., 2001). 



	   	   	  11	  

Anshel et al. (2001) beskriver modellen vidare, utifrån fyra olika kognitiva beteende 
för post- coping processen: (1) ingen coping, vilket innebär att idrottaren förblir 
fokuserad på uppgiften eller skiftar fokus bort från uppgiften samtidigt som stress 
upplevs, (2) flyttar fokus till externa uppgiftskrav med minskad upplevd 
stressintensitet, (3) bedöma effektiviteten av copingstrategi och (4) kognitivt 
omvärdering av den stressfyllda händelsen. 

 
Tidigare forskning 

       Motivationsorientering och copingstrategier 
Studier visar att resultatorienterade idrottare ser framgångsfaktorer som talang och 
skicklighet. Uppgiftsorienterade idrottare anser att framgång genomsyrades av 
faktorer som hög motivation och hårt arbete (Nicholls, 1992). Forskning av Hodge, 
Allen och Smellie (2008) visar en negativ korrelation mellan uppgifts- och 
resultatorientering. Individer med en hög nivå av uppgiftsorientering, påvisar en låg 
nivå av resultatorientering, och vise versa (Hodge et al., 2008). Studier har även visat 
att individer med hög grad av uppgiftsorienterat förhållningssätt korrelerar med en 
hög grad av inre motivation, i form av glädje i utövande, val av fysisk och psykiskt 
utmanande uppgifter, och även viljan att fortsätta trots motgångar i form av negativa 
resultat (Abele & Alfermann, 2001 & Treasure, 2001). 
Tidigare studier kring skillnader i beteende mellan uppgifts- och resultatorienterade 
individer har visat korrelationer mellan orienteringstyp och ”sportbeteende”. Individer 
med en hög resultatorientering och samtidigt en låg tro på den egna förmågan, 
tenderar att uppvisa ”fult spel”. I form av exempelvis fusk och doping (Jagacinski & 
Strickland, 2000). Rent spel och fair play, tenderar att genomsyras av individer med 
hög grad av uppgiftsorientering i samspel med inre motivation (Ryska, 2003). 
Forskning har visat att elitidrottare som presterar bra inom respektive idrott, generellt 
besitter en kombination av resultatorientering och uppgiftsorientering samt en hög 
grad av tro på den egna förmågan (Hardy, Jones, & Gould, 1996). 
Ytterligare studier har visat att ungdomars främsta orsak till att delta i fysisk aktivitet 
är individuell utveckling, social umgänge och glädje (Sit & Lidner, 2005). Ytterligare 
studier visar att individer med ett uppgiftsorienterat förhållningssätt tenderar att 
motiveras av inre motivationsfaktorer, till högre grad än de som hade ett 
resultatorienterat förhållningssätt (Sit & Lidner, 2005), någonting som går i linje med 
tidigare forskning (Ryska, 2003). Sit och Lidner (2005) resultat styrker även 
påståendet att de med hög motivation, tenderar att närma sig utmanande uppgifter. 
Vidare påverkas individers motivationsorientering i högsta grad av dess omgivning, 
och det motivationsklimatet individer befinner sig i (Pensgaard & Roberts, 2002). 
Abrahamsen, Roberts och Pensgaard (2008) studie visade att motivationsklimatet har 
en stor påverkan på individers generella beteende och inställning till uppgifter 
(Abrahamsen et al., 2008). 
Det har rapporterats att idrottare som deltar inom individuella sporter i större 
utsträckning använder self-talk (emotionsfokuserande coping) och blockering 
(undvikande coping) (Nicholls, Holt, Polman & James, 2005), medan lagidrottare 
använder målsättning (problemfokuserad coping) och att sök av socialt stöd (Nicholls 
et al 2006; Park, 2000). 
Park (2000) slutsats var att idrottare som deltar i individuella sporter generellt 
använder mera copingstrategier. Frågor som bör besvaras är om individidrottare har 
annorlunda eller betydligt fler stressorer, på grund av att de använder sig av mer 
stressorer. 
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Individidrottare visades använda mer emotionsfokuserad coping, främst visualisering 
och avslappning medan lagidrottare använde mer problemfokuserande coping, 
framför allt kommunikation, jämfört med individidrottare. Dessa resultat stödjer 
Lazarus (1999) synvinkel, att miljön formar både stress och de efterföljande 
användningarna av copingstrategier. Vidare menar Crocker och Graham (1995) att 
elitidrottare måste använda ett antal problemfokuserade copingstrategier för att lyckas 
inom idrott.  
Om en copingstrategi används ofta behöver det inte betyda att den är mer effektiv 
menar Nicholls, Holt och Polman (2005). I en studie med golfspelare fann Nicholls, 
Holt och Polman (2005) att copingeffektiviteten var relaterad till valet av 
copingstrategi. Copingstrategier som var effektivast var de som följde rutin, som 
ledde till ökad koncentrationsförmågan och även till ökad ansträngning. Mest 
ineffektiv coping visades vara påskyndande och tvingande av spel. 
Resultaten av Pensgaard och Roberts (2003) studie på Norska elitidrottare indikera på 
en hög uppgiftsorientering och en låg resultatorientering var relaterat till användandet 
av aktiv coping och socialt emotionellt stöd. Medan låg uppgiftsorientering och hög 
resultatorientering var relaterat till användandet av positiv omdefiniering och 
tillväxtstrategi (undvikande coping). Ntoumanis et al. (1999) undersökte 
copingstrategiers påverkande roll i förhållande till målmotivation. Resultatet visade 
att uppgiftsorientering var relaterat till problemfokuserande coping medan 
resultatorientering var relaterat till undvikande och emotionsfokuserande coping. 
Detta stärks till viss del av Mohd Sofian Omar-Fauzee, Lee Hoi See, Soh Kim Geok, 
och Rozita Abd.Latif (2008) resultat visar att resultatorientering har en starkare 
korrelation med copingstrategi än uppgiftsorientering. Vidare visades att deltagarna 
besatt en relativt hög grad av både uppgift- och resultatorientering. 
Uppgiftsorientering visades ha en stark korrelation med de copingstrategier som 
undersöktes, vilket inte resultatorientering hade (Omar-Fauzee et al., 2008) 
Tidigare forskning kring korrelationer mellan motivationsorientering och 
copingstrategier har visat varierande resultat. Exempelvis skillnader i korrelationen 
beroende på vilken nivå idrottare tränar och tävlar på. För motionärsidrottare sker en 
negativ korrelation vad gäller motivationsorientering (Hodge et al., 2008). För högt 
presterande idrottare på elitnivå sker en positiv korrelation mellan de två 
orienteringstyperna (Hardy, Jones, & Gould, 1996). Nicholls, Polman, Levy, Taylor 
och Cobley (2007) menar att det finns lite skrivet om copingeffektiviteten. Det är 
enligt Folkman och Moskowitz (2004) en anledning till att studera coping och dess 
effektivitet. Utifrån studier kan effektiva och ineffektiva copingstrategier identifieras. 
Det förbättrar utvecklingen om coping gällande sort av idrott och könspecifik coping 
(Nicholls et al., 2007). 

      Stress 
Nicholls et al., (2007) studie på individ och lagidrottare, visade skillnader i 
stressfaktorer av individidrottare relaterat till träning och tränare. Lagidrottare 
rapporterade fler stressfaktorer relaterat till att spela i ett lag, vilket även var väntat. 
Resultatet går i linje med tidigare forskning (Tamres, Janicki, & Helgeson, 2002) för 
individidrottare (Nicholls, Holt, Polman, & James, 2005) och för lagidrottare (Holt & 
Hogg, 2002). 
Resultatet av Nicholls, Holt, Polman och James (2005) studie på internationella 
golfspelare visade att golfspelares observation av motståndares korrekta spel, fysiska 
problem, mentala problem och väderförhållande stod för 75 procent av alla de 
stressorer som rapporterats. Vidare studier av Nicholls, Holt, Polman och Bloomfield 
(2006) på professionella rugbyspelare visade att 44 procent av alla stressorer stod för 
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skada, mentala problem och fysiska problem. 
Resultat från kvalitativa undersökningar har identifierat en rad idrottsspecifika 
stressorer upplevda av vuxna elitidrottare, som sägs sakna självförtroende (Dale, 
2000), att göra felaktigheter (Anshel, 2001), och skador (Noblet & Grifford, 2002). 
Studier har rapporterat långa listor på antalet stressorer som idrottare uppfattar 
(Gould, 1996). Detta stämmer överens med McCrae´s (1992) antagande om att 
idrottare kan uppleva obegränsat med stressorer. Vidare fann Nicholls et al., (2005), 
genom longitudinell dagbok att det är ett litet antal stressorer som återkommer över 
tid, exempelvis under fyra veckors perioder. 
Pensgaard och Roberts (2003) fann att de flesta stressorer framkallar både 
problemfokuserad och emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping tenderar 
att dominera när individer känner att något konstruktivt kan göras, medan 
emotionsfokuserade coping tenderar att företräda när människor känner att stressorer 
är något som måste uthärdas. 
 
      Könsaspekten 
Tidigare forskning har även visat skillnad i målorientering i relation till kön. Duda 
och Whitehead (1998) studie visade att män tenderar att fokusera på att vinna 
(resultatorientering), medan kvinnor strävar efter personlig utveckling 
(uppgiftsorientering). Vidare forskning visar att män exponeras mer i 
resultatorienterat klimat, och kvinnor i uppgiftsorienterat klimat (Carr & Weigand, 
2001; Ntoumanis & Biddle, 1999). Pensgaard och Roberts (2003) studie belyser att 
kvinnor med hög resultatorientering tendera att i mindre utsträckning använda aktiv 
coping och planering (problemfokuserande coping), inget samband för de manliga 
idrottare visades. Kvinnor med hög resultatorientering använder framförallt 
förnekelse (undvikande coping) som copingstrategi.  
Nicholls et al., (2007) resultat visade att män använde sig av problemfokuserad 
coping jämfört med kvinnor som använde sig av emotionsfokuserad coping. Detta 
stämmer överens med tidigare studier gjorda av exempelvis Campen och Roberts, 
2001; Goyen och Anshel, 1998; Hammermeister och Burton, 2004 & Yoo, 2001. 
Nicholls et al., (2007) studie fann en signifikant skillnad mellan copingstrategier 
mellan sort av idrott. Ytterligare studier av Kaiseler, Polman och Nicholls (2012) 
belyser att kvinnor och män skiljer sig åt i användande av copingstrategier samt att 
jämställdhet är en central del i stressbedömning och copingprocessen. 
Nicholls et al., (2007) resultat går i linje med Tamres, Janicki och Helgeson (2002) 
studie, som föreslår att könsskillnader endast kan begränsas till en eller två coping 
kategorier inom problemfokuserand och emotionsfokuserad coping. Vidare fann 
studien motsägelsefulla bevis till arbeten och studier som gjorts av Pensgaard et al., 
(1999, ref i Nicholls, Polman, Levy, Taylor, & Cobley, 2007) och Bebetsos och 
Antoniou (2003, ref i Nicholls, Polman, Levy, Taylor, & Cobley, 2007), där ingen 
könsskillnad påvisats. Tidigare forskning av Crocker och Graham, (1995); Kolt, 
Krikby, och Lindner (1995) har inte funnit samband mellan kön och de två 
copingstrategierna (problemfokuserande coping och emotionsfokuserande coping). 
Likaså har studier av Pensgaard, Roberts och Ursin (1999, ref i Nicholls, Polman, 
Levy, Taylor, & Cobley, 2007); Bebetsos och Antoniou (2003, ref i Nicholls, Polman, 
Levy, Taylor, & Cobley, 2007) inte hittat något samband mellan kön och 
copingstrategi. Däremot har både Crocker och Graham, (1995); Kolt, Krikby, & 
Lindner, (1995) studier visat att kvinnliga idrottare använder emotionsfokuserad 
coping, till att söka socialt stöd för känslomässiga skäl mer än vad män gör. Anshel 
och Sutarso (2007) fann att både män och kvinnor var benägna att använda 
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problemfokuserande copingstrategier för att hantera prestationsrelaterade 
stressfaktorer. 
Vidare visade Nicholls et al., (2007) studie att män rapporterade mer stressorer 
anknyta till skada och felaktigheter än kvinnor. Däremot såg kvinnor kommunikation 
och lagkamrater som stressorer jämfört med män. För att hantera stressorer använde 
sig män framförallt av blockering medan kvinnor främst använde sig av planering, 
teknikorienterad coping och kommunikation. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att män använder sig av problemfokuserad 
coping jämfört med kvinnor som framförallt använder sig av emotionsfokuserad 
coping. Individidrottare använder sig till största del av emotionsfokuserad coping till 
skillnad från lagidrottare som främst använder problemfokuserad coping. Gällande 
motivationsorientering påvisas det att individidrottare framförallt är 
uppgiftsorienterade. Samband mellan coping och motivation har visat att hög 
uppgiftsorientering och låg resultatorientering är relaterat till användandet av 
problemfokuserad coping och socialt emotionellt stöd. Låg uppgiftsorientering och 
hög resultatorientering är relaterat till användandet av emotionsfokuserad coping. 
I kommande studie är syftet att undersöka vilka copingstrategier och 
motivationsorientering som används av motionärsidrottare, samt att undersöka 
samband dem emellan. Dessutom studeras motivationsorientering och 
copingstrategier i relation till kön. Vidare undersöks uppfattade stressorer, och 
eventuell skillnad mellan kvinnliga och manliga motionärsidrottare. 
 
Följande frågeställningar undersöks. 

(1) Vilka copingstrategier samt vilken motivationsorientering uppvisas av 
motionärsidrottare vid gymträning? 

(2) Finns samband mellan copingstrategier och motivationsorientering hos   
 motionärsidrottare vid gymträning? 
(3) Skiljer sig kvinnor och män gällande copingstrategier och motivationsorientering? 

(4) Vilka stressorer uppfattas av motionärsidrottare vid gymträning? 
(5) Skiljer sig kvinnor från män gällande uppfattade stressorer vid gymträning? 

 
Metod 

Försökspersoner 
Studiens deltagare innefattade 118 motionärsidrottare i åldrarna 18 till 42 (M= 22,95), 
från tre träningsanläggningar i Götaland. Fördelningen var 45 kvinnor och 73 män. 
Antalet aktiva tränings år var 1-5 år (M=2,08), samt deltagarnas träningsmängd per 
vecka var 1-7 gånger i veckan (M=3-4 gånger i veckan). Deltagarna i studien var inte 
slumpmässigt utvalda, utan deltagarna bestämdes utifrån ett tillgänglighetsurval. 
Deltagarantalet var 121 initialt, men tre av dess deltagare stämde inte överens med 
den resterande homogena gruppen utifrån ålder och valdes därför att tas bort från 
studien.  
 
Instrument 
Instrumentet som användes bestod av tre stycken formulär: TEOSQ (Task and ego in 
sports questionnaire), Allmänna copingformuläret (COPE inventory) samt en enkät 
baserat på Nicholls et al., (2007) studie kring stressorer, copingstrategier och sort av 
idrott på idrottare. 
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Formuläret TEOSQ (Bilaga 1)(Task and ego orientation in sport questionnaire) (Duda 
& Nicholls, 1992) är utformat för att studera resultatorientering och 
uppgiftsorientering i en konkurrenskraftig idrottsmiljö (Duda, 1992). Formuläret 
består av 13 frågor som undersöker när idrottare känner sig som mest framgångsrik 
under idrottande. På varje fråga ges möjligheten för individer att notera på en 
likertskala mellan 1-5, hur mycket som instämmer på frågan och påståendet. Sex av 
de tretton frågorna handlar om individers resultatorientering, och innefattar individers 
upplevelser när den jämförs med andra individer. De resterande sju frågorna handlar 
om individers uppgiftsorientering, och hur de förhåller sig till personlig utveckling 
och bemästring av en uppgift. Två av frågorna omformulerades för att passa studiens 
syfte bättre. Istället för “jag gör flest mål” blev det “jag är starkast” samt, “jag är den 
enda som klarar spelet eller färdigheten” till “jag är den enda som behärskar övningen 
eller färdigheten”.   
Allmänna coping formuläret (Bilaga 2) är en svensk version (Muhonen & Torkelson, 
2001) av den ursprungliga COPE inventory (Carver, et al, 1989) som används för att 
undersöka användandet av copingstrategier. Den svenska versionen är dock mer 
situationsanpassad jämfört med originalet, då den fokuserar på stressfyllda situationer 
som hänt under den senaste tiden. Deltagarna anger på en likertskala vilken grad som 
påståendet stämmer överens med deras uppfattning, indirekt mäter det vilken typ av 
strategi de använder för att hantera situationen. Svaren anges på en fyrgradig 
"likertskala" där 1 = "Definitivt ja", 2= “I viss mån”, 3= “Knappast” och 4 = 
"Definitivt nej" 
De allmänna coping formuläret är en teori baserat mätverktyg som involverar 13 
dimensioner. Inför studien togs fem dimensioner bort, författarna menar att de åtta 
kvarstående dimensionerna är enligt tidigare forskning de mest relevanta till 
föreliggande studie med dess syfte och frågeställning. Reduceringen av frågor var för 
att få den slutgiltiga enkäten specifik och relevant för studien. Av åtta dimensioner, 
mäter tre dimensioner problemfokuserande coping (20 frågor) och fyra dimensioner 
mäter idrottares emotionsfokuserande coping (21 frågor) varav en mäter undvikande 
coping (fyra frågor) 

Utifrån en granskning av Nicholls, Polman, Levy, Taylor och Cobley (2007)(Bilaga 
3) studie om stressorer, copingstrategier och sort av idrott på idrottare, fann 
författarna de mest upplevda stressorer av 749 idrottare. Dessa 19 stressorer är de som 
används i studien för att bedöma vilka stressorer som inverkade mest på idrottare. 
Vidare beslutade författarna att lägga till två tomma rutor där deltagarna själva fick 
möjlighet att fylla i upplevda stressorer. Deltagarna fick därefter skatta nivån av den 
upplevda stressorer på en femgradig likertskala där 1= “Tar helt avstånd” 2= “Tar 
avstånd” 3=”Neutral” 4=" Instämmer och 5=”Instämmer helt och hållet”. 
  
Procedur 
Kontakt togs med platschefer på fyra träningsanläggningar via telefon för att planera 
ett personligt möte. På det personliga mötet redovisades studiens syfte, det 
preliminära utförandet och instrumentet som skulle användas. Tre av de fyra 
träningsanläggningarna gav ett officiellt godkännande av respektive platschef. Efter 
godkännande startades datainsamlingen på de tre träningsanläggningarna. Författarna 
i föreliggande studie tog direktkontakt med deltagarna i samband med genomförandet 
av datainsamlingen, vilket gjordes inne på och i anslutning till gymmen. Två av de tre 
gymanläggningar som medverkade i studien var så kallade klassiska gym. Varken 
gruppträning eller samarbete med andra idrottsklubbar eller föreningar förekom i 
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anslutning till gymmet. I ett av gymmen erbjöds gruppträning, men för studiens 
population var det bara gymmare som var aktuella och medverkade. De utvalda 
deltagarna erhöll varsin enkät för att besvara enskilt i samband med deras besök på 
gymanläggningen. I vissa fall tog deltagarna med sig enkäten hem för att besvara, 
därefter återlämnades dem i en avsedd box för enkäter. Genomförandet av enkäten tog 
mellan tio till tjugo minuter.  
Efter insamlad data framkom det att åldern på deltagarna var mellan 18 och 42 år, 
förutom tre enkäter som inte gick i linje med den resterande homogena gruppen. För 
att stärka studien och dess syfte valdes därför att ta bort dessa tre (Michelle & Jolley, 
2007). Sex stycken enkäter var ofullständiga och togs av den anledningen bort från 
studien. 24 deltagare valde att inte fullfölja sitt deltagande, och deras resultat togs då 
bort. De två rutor i Formulär C som författarna lämnat tomma användes inte av 
deltagarna till att delge ytterligare stressorer.  
Etiska överväganden 
I samband med att enkäten delades ut informerades deltagarna om att medverkan var 
frivillig och att de när som helst kunde dra tillbaka sitt samtycke. Vidare informerades 
deltagarna att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna gav ett 
skriftligt godkännande av sitt deltagande genom att läsa och signera ett informerat 
samtycke (se Bilaga 1). Minimiåldern för deltagande var 18 år och individer under 18 
år fick inte delta, då det är mer etiskt korrekt att ha en minimiålder på 18 år (Michelle 
& Jolley, 2007). Studien hade kunnat innefatta yngre deltagare genom godkännande 
av målsman. Författarna reflekterade kring detta och menar att individer under 18 år 
inte innefattar populationen som Riksidrottsförbundets (2011) tagit fram, därför 
valdes denna grupp bort. Anonymitet var en viktig faktor då detta enligt Michelle och 
Jolley (2007) är en faktor som i stor utsträckning kan påverka en studies etiska grund. 
Ett praktiskt problem som uppkom var att hålla deltagarnas resultat anonyma och 
samtidigt ge dem möjlighet att dra tillbaka sin medverkan. För att kringgå detta i viss 
mån, numrerades förstasidan på alla enkäter (som inkluderade informerat samtycke). 
Efter detta moment matades all data in i SPSS med hjälp av numrering. Slutligen 
avlägsnades förstasidan från de resterande delarna av enkäten. På så sätt kunde 
deltagarna till viss del förbli anonyma. Nackdelen med tillvägagångssättet är att 
författarna har möjlighet att ta del av respektive resultat. Fördelen är att deltagarna när 
som helst kan dra sig ur studien. 
Dataanalys 
Den insamlade datan från enkäterna analyserades med hjälp av Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS; version 20.0.0). Deskriptiv statistik togs fram för att 
undersöka vilken motivationsorientering och vilka copingstrategier deltagarna besatt 
respektive använde sig av. För att studera samband mellan copingstrategier, 
motivationsorientering och kön, gjordes ett 2x2 general linear modeltest. För att 
vidare undersöka vilka stressorer som deltagarna uppfattade, samt studera de 
eventuella skillnaderna mellan män och kvinnor användes ett envägs ANOVA.	  
      

Resultat 
Motivationsorientering, copingstrategier och stressorer hos motionärsidrottare 
Resultatet visade att deltagarna använde mest emotionsfokuserad coping följt av 
problemfokuserad coping. Minst användes undvikande coping, F(1, 117)= 10,69, p> 
0,001. Dessutom påvisades att deltagarna var mer Uppgiftsorienterade än 
Resultatorienterade, F(1, 117)= 279,2, p> 0,001 
Vidare visade resultatet att individer med låg uppgiftsorientering uppvisade högre 
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problemfokuserad coping än de med hög uppgiftsorientering F(1, 114)= 5,22, p= 
0,002. 
Resultatet visade också att de med låg uppgiftsorientering uppvisade högre 
undvikande coping än de med hög uppgiftsorientering F(1, 114)= 5,49, p= 0,021. 
Resultatet visade dessutom att de tre mest främsta stressorerna var ”Jag gör fel 
(m=3,46)”, ”Min prestation (m=3,38)” och ”Skador (m=3,36)”. De tre minst 
uppfattade stressorerna var ”Att kommunicera (m= 2,17)”, ”Mina vänner på gymmet 
(m=1,95)” och ” När andra gör fel (m= 1,91)”. 
 
Samband mellan coping och motivation 
Resultatet (se Tabell 1) visade ett negativt samband mellan uppgiftsorientering och 
problemfokuserad coping, ju högre uppgiftsorientering desto lägre nivå av 
problemfokuserad coping. Vidare visade resultatet ett negativt samband mellan 
uppgiftsorientering och undvikande coping, ju högre nivå av uppgif tsorientering desto 
lägre nivå av undvikande coping. 
Tabell 1: Tabellen visar samband mellan sort av copingstrategi och sorts 
motivationsorientering (N= 118 ) 
 
  Problem-   Emotions-  
  fokuserad   fokuserad   Undvikande 
  coping    coping     coping    
Uppgiftsorientering                    -,242**   - ,129     - ,201*  
Resultatorientering                    -,122   - ,010     - ,060  
               
*   p= 0,05 
** p= 0.01 
 
 
Könsaspekten 
Resultatet visade att män använde sig mer av emotionsfokuserad coping än kvinnor, F(1, 
114)= 5,99, p= 0,016. Vidare visade resultatet att det inte fanns någon skillnad i 
motivationsorientering mellan män och kvinnor. Dessutom påvisades (se Tabell 2) att 
kvinnor uppfattade ”Min form”, ”Min vikt/ styrka”, ”Åskådare”, ”Att instruktörer är 
närvarande” och ”Andra på gymmet” som mer stressande än männen. 
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Tabell 2 visar medelvärde och standardavvikelse hos manliga och kvinnliga 
motionärsidrottare. Dessutom visas frihetsgraderna, för F-värden samt p-värden. 
Tabell 2: Stressorer hos motionärsidrottare (N=118)      

 MÄN                       KVINNOR     
 M sd M sd df F  p  
Jag gör fel 3,36 1,18    3.62       1,07      1, 116     1,50  0,22 

Min prestation 3,29 0,99  3.53 1,04 1, 116 1,65  0,20 

Skador 3,34 1,17  3,40 1,19 1, 116 0,07  0,80 
Mitt resultat 3,29 1,06  3,44 1,18 1, 116 0,56  0,46 

Skola/ Jobb 2,99 1,24  3,31 1,33 1, 116 1,81  0,18 

Att jag får kritik 2,88 1,19  3,07 1,95 1, 116 0,71  0,40 

Min form 2,67 1,17  3,13 1,99 1, 116 4,28  0,04 

Min träning 2,78 1,07  2,87 1,12 1, 116 0,17  0,68 

Min vikt/ styrka 2,42 1,25  3,00 1,31 1, 116 5,69  0,02 

Min teknik 2,51 1,06  2,78 1,13 1, 116 1,74  0,19 

Åskådare 2,34 1,34  2,93 1,27 1, 116 5,66  0,02 

Omgivningen 2,33 1,07  2,53 1,16 1, 116 0,96  0,33 

Att instruktörer 2,19 1,25  2,67 1,28 1, 116 3,93  0,05 
är närvarande 

Mitt beteende 2,26 1,11  2,22 1,11 1, 116 0,03  0,86 

Att personalen 2,12 1,18  2,40 1,95 1, 116 1,52  0,22 
är närvarande 

Andra på gymmet 2,07 1,12  2,47 1,22 1, 116 3,29  0,07 

Att kommunicera 2,03 1,12  2,40 1,79 1, 116 1,94  0,17 

Mina vänner på  1,92 1,08  2,00 1,09 1, 116 0,16  0,69 
gymmet 

När andra gör  1,85 1,00  2,00 1,15 1, 116 0,57  0,45 
fel  

   ___________ 
 
Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka copingstrategier och 
motivationsorientering som används av motionärsidrottare, samt att undersöka 
samband dem emellan. Dessutom studerades motivationsorientering och 
copingstrategier i relation till kön. Vidare undersöktes uppfattade stressorer, och 
eventuell skillnader mellan kvinnliga och manliga motionärsidrottare. 
 
Följande frågeställningar har undersökts. 

(1) Vilka copingstrategier samt vilken motivationsorientering som uppvisas av 
motionärsidrottare vid gymträning? 

(2) Om det finns samband mellan copingstrategier och motivationsorientering hos 
motionärsidrottare? 
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(3) Ifall män och kvinnor skiljer sig åt gällande copingstrategier och 
motivationsorientering? 
(4) Vilka stressorer som uppfattas av motionärsidrottare vid gymträning? 
(5) Ifall kvinnor skiljer sig från män gällande uppfattade stressorer vid gymträning? 

 
 
      Copingstrategier och motivationsorientering 
Resultatet i föreliggande studie visar att emotionsfokuserande coping, som styr och 
minimera de känslomässiga svaren på problemet (Carver, Scheier, & Weintraub, 
1989), är den sort av coping som främst används av deltagarna. En förklaring till detta 
skulle kunna vara den studerade gruppen, kan kategoriseras som individidrottare. 
Detta stöds av tidigare forskning som beskriver att individidrottare framförallt 
använder sig av emotionsfokuserad coping (Nicholls, Holt, Polman, & James, 2005). 
Resultatet visade att män använder emotionsfokuserad coping i större utsträckning än 
kvinnor. Detta stämmer inte överens med tidigare gjord forskning, där män generellt 
använder sig av problemfokuserad coping i större utsträckning än kvinnor, som 
framförallt använder emotionsfokuserad coping (Nicholls et al., 2007). En anledning 
till att kvinnor inte påvisade en signifikant skillnad av copingstrategier, kan till viss 
del bero på det låga deltagarantalet av kvinnor. Det bör noteras att coping ses som en 
handling som görs medvetet (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus, 1999) och som 
varierar mellan individer och situationer inom idrott (Gould, Eklund, & Jackson 
1993). Kaiseler, Polman och Nicholls (2012) menar även att det skiljer sig mellan 
kvinnor och män i användande av copingstrategier. Det är viktigt att studera 
copingstrategier och stressorer för att idrottare ska kunna skapa strategier som har till 
syfte att bibehålla prestationsnivån eller förbättra den under stressfyllda 
omständigheter som de utsätts för menar Lazarus (2000) men även för att 
effektivisera de valda copingstrategier (Folkman & Moskowitz, 2004). 
Författarna i föreliggande studie anser att gymanläggningar fördelaktigt skulle kunna 
erbjuda kurser inom exempelvis visualisering och planering i syfte att reducera nivåer 
av upplevd stress. Möjligheterna att minimera nivåer av upplevd stress, skapar enligt 
Resick (2005) förutsättningar för bättre hälsa. Författarna anser därför att 
omgivningen och träningssituationen är påverkande faktorer som påverkar 
användandet av coping. Detta stöds av Lazarus (1999) idé om miljön som både 
formar stress och de efterföljande användningarna av copingstrategier. 
Studiens resultat visar ett signifikant samband mellan problemfokuserad coping och 
uppgiftsorientering. De deltagare som använder problemfokuserad coping besitter en 
lägre grad av uppgiftsorientering. Detta kan förklaras utifrån arenan “gym” och 
studiens population. Motionärsidrottares motiv till träning definieras enligt 
Folkhälsoinstitutet (1996) som kroppsövningar i syfte att må bra, bibehålla eller få 
bättre hälsa och fysisk prestationsförmåga. Denna definition går att likna med 
uppgiftsorienterade individers motiv till träning, som grundar sig i personlig 
utveckling, känslan av att bemästra, hanterar och kontrollera kunskap (Abrahamsen et 
al., 2008). De aktuella gymanläggningar vilka studien gjorts på har inget samarbete 
med idrottsklubbar eller andra föreningar. Författarna drar därav slutsatsen att 
studiens deltagare tränar på eget initiativ. Användandet av problemfokuserad coping 
och låg uppgiftsorientering kan bero på att majoriteten av deltagare var män (n=73), 
och som tidigare nämnts, använder män framförallt problemfokuserande coping och 
individidrottare framförallt av uppgiftsorienterad motivation (Sit & Lidner, 2005). 
De eventuella svårigheter som motionärer utsätts för på gym, är till största del 
träningsrelaterade. Detta skulle kunna åtgärdas genom övningsbeskrivningar på 
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maskiner, instruktionstavlor, samt närvarande personal och andra tränande i 
gymanläggningen. 
Studiens resultat visar att deltagare som besitter en låg grad av uppgiftsorientering 
tenderar att använda undvikande coping som syftar till individers försök att medvetet 
vända sig bort från svårigheter genom att ignorera eller undvika dessa (Krohne, 
1993). Anshel et al., (2001) menar att idrottare som saknar kontroll över situationen 
tenderar att agera undvikande.  
Det låga sambandet mellan resultatorienterad motivation och copingstrategier kan 
förklaras av att deltagarna i föreliggande studie inte motiveras av att prestera bättre än 
andra på gymmet, då resultatorienterade individer framförallt motiveras av att 
demonstrera kompetens i jämförelse med andra (Nicholls, 1989). Ytterligare en 
förklaring kan vara att lagidrottare framförallt använder sig av resultatorientering 
(Abrahamsen et al., 2008), och som tidigare nämnts är den aktuella arenan “gym”, 
som är mer inriktad åt individuell motion. Detta stärks ytterligare av att 
resultatorienterade idrottare drar sig till tävlingssituationer, där de kan demonstrera 
sin kompetens genom att vinna över motståndare (Nicholl ,1989), något som inte 
erbjuds på samma konkreta nivå som för motionsidrottare på ett gym. För att prestera 
så bra som möjligt bör idrottare besitta en hög grad av både uppgiftsorienterad och 
resultatorienterad motivation (Abrahamsen et al., 2008). Detta stämmer överens med 
Crocker & Graham (1995) påstående om att idrottare måste använda ett antal 
problemfokuserade strategier för att lyckas inom idrott. Ett förslag till 
gymanläggningar skulle därför kunna vara att erbjuda tävlingar för att även uppnå 
tävlingsförhållanden. 
 

     Stressorer 
Resultatet utifrån föreliggande studie visar att deltagarna uppfattade “Jag gör fel”, 
“Min prestation” och “Skador” som de största stressorerna. Detta stämmer med 
tidigare studier där skador, mentala problem, fysiska problem (Nicholls, et al., 2006) 
och att göra felaktigheter (Anshel, 2001) ses som de största stressorerna. Tolkningen 
till varför dessa tre stressorer ses som de största hos deltagargruppen har gjorts utifrån 
Fyrstegs stressprocessen (McGrath, 1970). Stressoren “Jag gör fel” sågs som mest 
stressframkallande av deltagarna. Med att “jag gör fel” kan tolkas som att individer 
saknar kontroll över uppgiften, som i detta fall är övningar på gymmet och varför de 
inte kunnat utföra den korrekt. När individer tränar kan de enligt Folkhälsoinstitutet 
(1996) ställas inför en rad olika uppgifter där de inte alltid har kunskapen om korrekt 
utförande. Detta ska ses som ett förstadiet till nästa steg som enligt McGrath (1970) är 
tolkningen av situationen. Hur individer, som i studiens fall är motionärsidrottare, 
tolkar situationen, påverkar utfallet av situationen. En del individer ser uppgifter som 
utmaningar och gillar att synas och bli sedda av omgivningen, medan andra ser 
uppgifter som hotande (McGrath, 1970). Det som uppstår är en obalans mellan de 
krav som ställs på individer, och deras resurser till att genomföra uppgiften. Om 
exempelvis en idrottare vill utföra övningen bänkpress men inte har kunskapen kring 
hur övningen bör utföras kan förhöjd nivå av stress ske. Utifrån resultatet skulle 
slutsatsen dras att deltagaren såg övningen som utmanande. Nästa steg för idrottaren 
skulle då bli stressreaktionen/responsen, det vill säga den psykologiska och 
fysiologiska reaktionen. Utifrån föreliggande studie, dras slutsatsen att 
motionärsidrottarens reaktion inte ses som en möjlighet till bättre prestation, utan 
snarare som framkallande av nervositet, skakningar och tankar på misslyckande. 
Nästa steg är hur idrottare handskas med denna situation. Författarnas slutsats varför 
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“Min prestation” kan ses som en så stor stressfaktor, är kopplad till tidigare resultat 
som visat att deltagarna i studien är uppgiftsorienterade och då strävar enligt Nicholls 
(1989) främst efter personlig utveckling. Detta grundar sig i att individer utför vad de 
subjektivt anser som lyckade prestationer. Av samma anledning anser författarna att 
“skador” ses som en så stor stressor som studiens resultat visat. För att nå en personlig 
utveckling, bemästra kunskaper och utföra korrekta övningar, är skador en faktor som 
kan motverka detta. Resultatet av studien visade att stressorerna ”Min form”, ”Min 
vikt/ styrka”, ”Åskådare”, ”Att instruktörer är närvarande” och ”Andra på gymmet” 
uppfattades som mer stressfulla för kvinnorna i studien, än för männen. Detta går 
delvis i linje med tidigare forskning som visat att kvinnor tenderar att uppleva yttre 
stressorer som andra idrottare och kommunikation mer stressfyllt än män (Nicholls et 
al., 2007). En slutsats som författarna drar rörande resultatet är att 
deltagarfördelningen, 73 män och 45 kvinnor, skulle kunna vara en anledning till att 
inte större skillnader visades. Tidigare forskning visar att män tenderar att se 
stressorer som skador, prestation och utförande som mer stressfyllda än kvinnor 
(Nicholls et al., 2007). Detta var något som inte framkom i denna studie. Ytterligare 
en förklaring till uppvisade skillnader mellan föreliggande studiens resultat, och 
tidigare forskning kring kön och stressorer, är baserad utifrån de instrument som 
används. Andra forskare som undersökt könsskillnad i stressorer, har använt 
etablerade frågeformulär med förutbestämda strukturer, vilket begränsar svaren från 
idrottare (Nicholls et al., 2007). Därför borde könsskillnader studeras mer i detalj och 
i relation till specifika stressorer (Nicholls & Polman, 2007). 
 
Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar passade det bäst att arbeta efter en 
kvantitativ forskningsmetod med hjälp av enkäter som önskar att förklara och visa 
samband samt skillnader mellan grupper (Bryman, 2002). Detta för att få fram en hög 
generaliserbarhet som en kvantitativ forskningsmetod bidrar till (Mitchelle & Jolley, 
2007). Fördelen med en kvantitativ forskningsmetod är möjligheten att nå ut till ett 
större urval och få ett större deltagarantal. Vilket leder till en större generaliserbarhet 
(Mitchelle & Jolley, 2007). 
TEOSQ (Duda, 1998) är ett instrument med hög validitet och reliabilitet då det flitigt 
har testats och använts i undersökningar (Duda, 1997). Formuläret baseras på frågor 
kring resultatorientering och uppgiftsorientering. Duda (1997) hänvisar till över 70 
publikationer som innefattar TEOSQ. Dessa 70 publikationer har ett stort urval med 
olika kön, nationaliteter, idrotter och etniciteter, vilket bidrar till en hög validitet och 
reliabilitet (Duda, 1997). TEOSQ har använts vid många studier och vid många olika 
situationer. Ofta har detta frågeformulär kompletterats med andra formulär (Fry & 
Newton, 2003), någonting som även har gjorts i denna studie. Dock har författarna 
ändrat i två frågor, från “jag gör flest mål” till “jag är starkast”, samt från “jag är den 
enda som klarar spelet eller färdigheten” till “jag är den enda som behärskar övningen 
eller färdigheten”. Eftersom att frågorna som ändrats är väldigt lika varandra och utav 
samma karaktär anser författarna att formulärets validitet inte förändras.  
 

Vidare användes de allmänna coping formuläret (COPE inventory) (Carver, et al., 
1989). Svensk version av Muhonen och Torkelson (2001) för att mäta 
motionärsidrottarnas copingstrategier. Copingformuläret är flitigt använt i 
idrottssammanhang för att mäta copingstrategier (Crocker, Kowalski, & Graham, 
1998). Gould, et al., (1993), menar att oavsett om det är relaterat till 
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idrottssammanhang eller inte anses formuläret som det bästa kvantitativa 
mätinstrument för att undersöka copingstrategier hos idrottare. I tidigare forskning har 
främst problemfokuserad, emotionsfokuserad och undvikande coping identifierats 
(Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). Dessa tre indelningar har dock fått en del kritik 
för att de saknar viktiga distinktioner inom respektive dimension och att det som inte 
korrelerar med de problemfokuserade strategierna definierat som emotionsfokuserad 
coping (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). Medvetna om detta valde författarna 
ändå att arbete efter de tre huvuddimensionerna, samt att reducera 5 av de 13 
demissionerna för att specificera formuläret. Detta för att de fem dimensionerna var 
subdimensioner med riktning åt bland annat religion och droger, vilket författarna inte 
hade till syfte att studera på motionärsnivå, samt att tidigare studier klassificerat 
ytterligare copingstrategier under de två breda dimensioner av emotionsfokuserad och 
problemfokuserad coping något som gör generaliserbarheten svårare (Nicholls & 
Polman, 2007). Författarna är medvetna om att de frågor som tagits bort i enkäten kan 
till viss del ha påverkat det slutliga resultatet, men inte av betydande karaktär. 
 
För att undersöka uppfattade stressorer och könsskillnader, konstruerades ett 
självskattningsformulär utifrån Nicholls, Polman, Levy, Taylor och Cobley (2007) 
studie som visade de 19 mest uppfattade stressorerna, kopplat till idrott. Syftet med 
stressformuläret var att ta fram deskriptiv statistik gällande uppfattade stressorer. 
Författarna anser, utifrån formulärets syfte, att det inte krävdes ett validiterat formulär 
för det studerade syftet. 
Enkäten besvarades individuellt och blir därför deltagarnas subjektiva tolkning av 
svaren. Därför är det klokt att problematisera vilka stressorer som uppfattas och vilka 
som individer påverkas av. Möjligheten finns att individerna kan uppfatta stressorer, 
men inte låta sig påverkas av dem.  

Ett eventuellt hot mot studien skulle vara instrumentets omfång, på sex sidor. Tid att 
genomföra formuläret kan ha reducerat deltagarnas koncentrationsförmåga och därav 
påverkat resultatet. 
De aktuella gymmen är av samma karaktär och av samma population. Studiens 
deltagare valdes utifrån ett tillgänglighets urval. Anledningen till detta var 
tidsaspekten. Det skulle försvåra undersökning på gymanläggningar om den skedde 
utanför Götaland, då det var viktigt för studien att författarna alltid fanns på plats vid 
ifyllnaden av instrumentet. Även årstiden var en faktor. Om studiens period skulle 
innefatta de första vårmånaderna (januari, februari och mars), skulle detta kunna 
påverka resultatet, då författarnas observationer av gym får väldigt mycket 
korttidsbesökare. Detta skulle kunna leda till att resultatet blev annorlunda då 
eventuella deltagare inte räknas som motionsidrottare. Anledningen till 
begränsningarna gällande åldern på deltagarna, var för att nå en stor population. 
Eftersom att den åldersgruppen som är mest representerad på gym i Sverige innefattar 
män och kvinnor mellan 16 och 44 år (Riksidrottsförbundet, 2011). 
Genom att ha breda avgränsningar skulle enligt Mitchelle och Jolley (2007), studiens 
resultat kunna appliceras på en stor population och vid andra specifika situationer och 
uppgifter. Tre deltagare valdes att tas bort ur studien då de var avvikande från 
resterande deltagare gällande ålder, de var 52, 62 samt 64 år gamla. Med detta fick 
studien en mer homogen grupp. Selektionen är en faktor som stärker den interna 
validiteten för studien utifrån de homogena grupperna (Mitchelle & Jolley, 2007). 
Implikation 
Med utgångspunkt av forskning och studiens resultat, kan följande råd ges: 
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För att främja den personliga utvecklingen ser författarna att gymanläggningarna ska 
främst främja ett uppgiftsorienterat klimat då tidigare forskning menar att det ger 
största möjligheterna till utveckling (Pensgaard & Roberts, 2002). Men författarna ser 
även att det ska finna möjlighet till tävling. Detta för att gagna de individer som är 
resultatorienterade. Eftersom att dessa individer fortfarande går under definitionen 
motionärsidrottare, bör det därför ligga mer fokus kring att bibehålla eller uppnå god 
hälsa, än att utveckla prestationen. Vidare rekommenderar författarna att det bör ske 
ett kontinuerligt arbete med mål att ge kunskap till individer inom gymträning för att 
minska risken att bli stressade, och därmed riskerna att göra fel och eliminera eller 
minimera risken för skador vilket enligt studien är den största stressorn som påverkar 
studiens deltagare. 
Framtida forskning  

I framtida studier vore det av intresse att undersöka uppfattade stressorer mellan 
individer i olika åldrar och antal träningsår på gym. För att ta reda på i fall ålder och 
erfarenhet påverkar uppfattade stressorer, och om det även skiljer sig i val av 
copingstrategier. 
I föreliggande studie undersöktes grader av motivationsorientering vid gymträning. 
Motivationsfaktorer kan vidare delas upp i inre och yttre, och förekommer på alla 
livsområden. Det skulle därför vara intressant att studera vilka specifika faktorer som 
påverkar motionärsidrottare till närmande av uppgifter. Samt att undersöka om de 
upplever inre motivationsfaktorer som större än yttre motivationsfaktorer eller vice 
versa. Desamma kan vidare studeras rörande stressorer, som också kan delas in i inre 
och yttre. 

Konklusion 

Resultatet i studien visade ingen skillnad rörande motivationsorientering mellan 
deltagarna. Deltagarna var huvudsakligen emotionsfokuserade gällande val av 
copingstrategi. De tre mest uppfattade stressorer var “Jag gör fel”, “Min prestation” 
och “Skador”. Vidare fanns en signifikant skillnad rörande stressorer mellan kön, där 
kvinnorna tenderade att uppfatta stressorer mer än män. För motionärsidrottare är 
målet med fysisk aktivitet att må bra, bibehålla bra eller få bättre hälsa och fysisk 
prestationsförmåga, hellre än att bara sträva efter att personlig utveckling inom ett 
visst idrottsfält. Därför bör gymanläggningar främja ett varierat klimat av både 
uppgifts- och resultatorientering för att tillgodose alla individer. Gymanläggningar 
bör även sträva för att minska stress genom att arbeta för att utveckla motionärers 
kunskap inom träning. 
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Bilaga	  1	  

	  
Informationsbrev och förfrågan angående medverkan i en enkätstudie som har 
till syfte att studera motivationsorientering, användandet av copingstrategier 
samt upplevda stressfaktorer för individidrottare på motionärsnivå. 

  
Hej! 

Vi är två studenter som heter Alexander Hallafors och Love Halses. Vi studerar 
Idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vi ska under hösten 2012 skriva en C-
uppsats med syftet att undersöka individidrottare på motionärsnivå, och deras sätt att 
handskas med stressfyllda uppgifter, samt vilka stressfaktorer (stressorer) som 
individidrottaren upplever. Även vad som driver individidrottaren till närmande av 
dessa uppgifter (motivation). Studien bedrivs av Högskolan i Halmstad. 

 
Vi skulle önska att du som individidrottare på motionärsnivå, för att uppfylla studiens 
syfte, besvarar nedan formulär: 
 

Det finns inga rätt eller fel på frågorna i enkäten. Så var noggrann med att svara ärligt. 
Enkäterna besvaras individuellt.  
Studien är frivillig, och du kan när som helst, utan att ange orsak, avbryta din 
medverkan.  
Dina svar kommer att analyseras på gruppnivå och inte kunna härledas till dig. På så 
sätt är studien konfidentiell.  
Med vänliga hälsningar 

Kontaktperson       Kontaktperson   

Student :      Handledare:  
Alexander Hallafors     Hansi Hinic 
Mail: Alehal10@student.hh.se   Mail: Hansi.hinic@hh.se 
Tele: 0722033820    Tele: 
Student: 
Love Halses 
Mail: Lovhal10@student.hh.se 
Tele: 0733805750 
Informerat samtycke 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och 
publiceras. Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag 
är även medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta deltagandet utan att ange orsak. 

Datum:______/_____ 2012 Namnteckning:_______________________________ 
Namnförtydligande:___________________________ 
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Ålder:____________År.	  	  	  	  	   	  

	  
Mitt	  födelseår:_______________	  	  

	  
Ringa	  in	  rätt	  alternativ:	  	  	  	  

	  

Kön:	  	   	   Man	   	   Kvinna	  
	  

Jag	  tränar	  vanligtvis	  på	  gym:	   1-‐2	   3-‐4	   5-‐6	   7	  …	  Dagar	  i	  veckan.	  	  

Jag	  har	  tränat	  på	  gym:	  	   	   0-‐1	   2-‐4	   5-‐8	   9+	  …år	  på	  gym.	  
	  

Formulär	  A	  
Inre	  och	  yttre	  motivationsfaktorer	  för	  idrottsdeltagande	  (TEOSQ)	  

	  
I	  detta	  formulär	  finns	  det	  ett	  antal	  påståenden	  som	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  när	  
människor	  känner	  sig	  framgångsrika.	  För	  varje	  påstående	  finns	  5	  möjliga	  svar,	  
1)”Tar	  helt	  avstånd”,	  2)”Tar	  avstånd”,	  3)”neutral”,	  4)”Instämmer”	  och	  
5)”Instämmer	  helt”.	  

	  
Läs	  påståendet	  nedan	  och	  ange	  i	  vilken	  utsträckning	  du	  personligen	  håller	  med	  
om	  varje	  påstående	  genom	  att	  ringa	  in	  det	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  

	  
När	  känner	  du	  dig	  framgångsrik	  i	  idrott.	  Med	  andra	  ord,	  när	  känner	  du	  att	  en	  
idrottsaktivitet	  har	  gått	  riktigt	  bra	  för	  dig?	  
	  

Observera	  ordningen	  på	  svarsalternativen	  

	  
	  

Jag	  känner	  mig	  mest	  framgångsrik	  i	  idrott	  när…	  

	   Tar	  helt	  
avstånd	  

Tar	  
avstånd	  

Neutral	   Instämm
er	  

Instämm
er	  helt	  

1.	  Jag är den enda som behärskar 
övningen eller färdigheten	  

1	   2	   3	   4	   5	  

2.	  Jag	  lär	  mig	  en	  ny	  färdighet	  och	  
det	  får	  mig	  att	  vilja	  träna	  mer	  

1	   2	   3	   4	   5	  



	   	   	  33	  

3.	  Jag	  kan	  göra	  bättre	  ifrån	  mig	  
än	  mina	  kompisar	  

1	   2	   3	   4	   5	  

4.	  De	  andra	  är	  inte	  lika	  bra	  som	  
mig	  

1	   2	   3	   4	   5	  

5.	  Jag	  lär	  mig	  något	  som	  är	  roligt	  
att	  göra	  

1	   2	   3	   4	   5	  

6.	  Andra	  gör	  bort	  sig	  men	  inte	  
jag	  

1	   2	   3	   4	   5	  

7.	  Jag	  lär	  mig	  något	  nytt	  genom	  
att	  träna	  hårt	  

1	   2	   3	   4	   5	  

8.	  Jag	  arbetar	  riktigt	  hårt	   1	   2	   3	   4	   5	  

9.	  Jag	  är	  starkast	   1	   2	   3	   4	   5	  

10.	  Något	  jag	  lär	  mig	  får	  mig	  att	  
träna	  mer	  

1	   2	   3	   4	   5	  

11.	  Jag	  är	  bäst	   1	   2	   3	   4	   5	  

12.	  En	  färdighet	  jag	  lär	  mig	  
känns	  helt	  rätt	  

1	   2	   3	   4	   5	  

13.	  Jag	  gör	  mitt	  bästa	   1	   2	   3	   4	   5	  
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Formulär	  B	  
I	  detta	  formulär	  finns	  det	  ett	  antal	  påståenden	  som	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  
människor	  hanterar	  olika	  stressfyllda	  och	  påfrestande	  situationer.	  För	  varje	  
påstående	  finns	  4	  möjliga	  svar,	  1)”Definitivt	  ja”,	  2)”I	  viss	  mån”,	  3)”Knappast”	  och	  
4)”Definitivt	  nej”.	  

Läs	  varje	  påstående	  och	  RINGA	  IN	  det	  svarsalternativet	  som	  bäst	  beskriver	  i	  
vilken	  utsträckning	  DU	  brukar	  fungera	  som	  påståendet	  beskriver.	  	  

Svara	  på	  alla	  påståenden,	  även	  de	  som	  tycks	  upprepas.	  	  
	  

Observera	  ordningen	  på	  svarsalternativen	  

	  
Fråga	  dig	  inför	  varje	  påstående:	  ”Är	  det	  så	  här	  jag	  brukar	  reagera?”	  

	   Def.	  Ja	   I	  viss	  
mån	  

Knappast	   Def.	  Inte	  

1.	  Jag	  brukar	  önska	  att	  problemen	  
ska	  försvinna	  på	  något	  sätt	  

1	   2	   3	   4	  

2.	  Jag	  brukar	  acceptera	  faktum	  
eftersom	  det	  är	  så	  lite	  man	  kan	  göra	  
åt	  situationen	  

1	   2	   3	   4	  

3.	  Jag	  håller	  mig	  hela	  tiden	  
sysselsatt	  så	  att	  jag	  inte	  behöver	  
tänka	  på	  situationen	  

1	   2	   3	   4	  

4.	  Jag	  accepterar	  situationen	  som	  
oundviklig	  eller	  ödesbestämd	  

1	   2	   3	   4	  

5.	  Jag	  förlitar	  mig	  på	  min	  familj	  och	  
mina	  vänners	  stöd	  

1	   2	   3	   4	  

6.	  Försöker	  att	  se	  så	  lättsamt	  som	  
möjligt	  på	  situation,	  vägrar	  att	  ta	  
den	  på	  allvar	  

1	   2	   3	   4	  

7.	  Jag	  försöker	  att	  tänka	  på	  andra	  
saker	  för	  att	  få	  distans	  till	  
problemen	  

1	   2	   3	   4	  

8.	  Jag	  försöker	  att	  hela	  tiden	  vara	  
förberedd	  på	  att	  oförberedda	  saker	  
kan	  inträffa	  

1	   2	   3	   4	  

9.	  Jag	  försöker	  att	  fylla	  upp	  min	  tid	  
med	  arbete	  för	  att	  hålla	  tankarna	  

1	   2	   3	   4	  
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borta	  

10.	  Jag	  intalar	  mig	  själv	  att	  styrka	  får	  
man	  genom	  att	  möta	  motgångar	  

1	   2	   3	   4	  

11.	  Jag	  brukar	  önska	  att	  jag	  vore	  en	  
starkare	  person,	  en	  mer	  handlings-‐
kraftig	  och	  optimistisk	  människa	  

1	   2	   3	   4	  

12.	  Jag	  hoppas	  att	  det	  ska	  ordna	  sig	  
till	  slut	  

1	   2	   3	   4	  

13.	  Jag	  försöker	  utforma	  en	  
handlingsplan	  och	  följa	  den	  

1	   2	   3	   4	  

14.	  Jag	  brukar	  skapa	  så	  klara	  
riktlinjer	  för	  mitt	  handlande	  som	  
möjligt	  

1	   2	   3	   4	  

15.	  Jag	  försöker	  komma	  bort	  från	  
problem	  genom	  att	  mer	  intensivt	  
utveckla	  min	  fysiska	  kondition	  

1	   2	   3	   4	  

16.	  Jag	  betraktar	  problem	  som	  
utmaningar,	  problem	  är	  till	  för	  att	  
lösas	  

1	   2	   3	   4	  

17.	  Mitt	  självförtroende	  är	  
tillräckligt	  starkt	  för	  att	  jag	  ska	  klara	  
de	  flesta	  svårigheter	  

1	   2	   3	   4	  

18.	  Jag	  diskuterar	  problem	  med	  
andra	  för	  att	  nå	  en	  så	  bra	  lösning	  
som	  möjligt	  

1	   2	   3	   4	  

19.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  det	  finns	  en	  
gräns	  vad	  man	  kan	  göra,	  resten	  
måste	  man	  acceptera	  

1	   2	   3	   4	  

20.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  det	  är	  
genom	  svårigheter	  som	  man	  växer	  
och	  utvecklas	  som	  människa	  

1	   2	   3	   4	  

21.	  Jag	  brukar	  lova	  mig	  själv	  att	  
nästa	  gång	  skall	  det	  vara	  
annorlunda	  	  

1	   2	   3	   4	  

22.	  Jag	  litar	  på	  min	  förmåga	  att	  lösa	  
nya	  och	  svåra	  situationer	  

1	   2	   3	   4	  
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23.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  utan	  
problem	  är	  livet	  tråkigt,	  problem	  
ska	  ses	  som	  utmaningar	  

1	   2	   3	   4	  

24.	  Jag	  koncentrerar	  mig	  på	  vad	  som	  
skall	  göras	  härnäst	  och	  tar	  ett	  steg	  i	  
taget	  

1	   2	   3	   4	  

25.	  Jag	  rycker	  på	  axlarna	  och	  tänker	  
att	  någon	  gång	  måste	  man	  ha	  otur	  

1	   2	   3	   4	  

26.	  Jag	  vet	  att	  jag	  brukar	  kunna	  
hantera	  de	  flesta	  situationer	  

1	   2	   3	   4	  

27.	  Jag	  försöker	  finna	  
tillfredställelse	  inom	  andra	  
livsområden	  istället	  

1	   2	   3	   4	  

28.	  Jag	  överväger	  situationen	  noga	  
för	  att	  få	  så	  bra	  förståelse	  som	  
möjligt	  

1	   2	   3	   4	  

29.	  Jag	  intalar	  mig	  att	  det	  alltid	  
reder	  sig	  på	  något	  sätt	  

1	   2	   3	   4	  

30.	  Jag	  brukar	  drömma	  mig	  bort	  för	  
att	  glömma	  bekymmer	  

1	   2	   3	   4	  

31.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  bekymmer	  
får	  en	  att	  upptäcka	  vad	  som	  är	  
väsentligt	  med	  livet	  

1	   2	   3	   4	  

32.	  Jag	  söker	  stöd	  och	  uppmuntran	  
från	  min	  omgivning	  

1	   2	   3	   4	  

33.	  Jag	  försöker	  minska	  spänningen	  
genom	  att	  motionera	  mera	  

1	   2	   3	   4	  

34.	  Jag	  påminner	  mig	  själv	  om	  att	  
för	  allt	  som	  är	  negativt	  finns	  det	  
även	  sådant	  som	  är	  positivt	  

1	   2	   3	   4	  

35.	  Jag	  försöker	  komma	  bort	  från	  
bekymmer	  genom	  att	  t	  ex	  ta	  
semester	  eller	  resa	  bort	  för	  ett	  tag	  

1	   2	   3	   4	  

36.	  Jag	  brukar	  inse	  att	  det	  är	  väldigt	  
lite	  jag	  kan	  göra	  för	  att	  ändra	  något	  

1	   2	   3	   4	  
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37.	  Jag	  känner	  att	  problem	  ger	  mig	  
möjlighet	  att	  pröva	  nya	  och	  kreativa	  
lösningar	  

1	   2	   3	   4	  

38.	  Det	  gäller	  att	  alltid	  vara	  
förberedd	  på	  att	  problem	  kan	  dyka	  
upp	  och	  veta	  hur	  man	  reagerar	  då	  

1	   2	   3	   4	  

39.	  Jag	  förlitar	  mig	  på	  min	  goda	  tur	   1	   2	   3	   4	  

40.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  svårigheter	  
kan	  ge	  värdefulla	  erfarenheter	  som	  
jag	  själv	  och	  andra	  kan	  ha	  nytta	  av	  i	  
framtiden	  

1	   2	   3	   4	  

41.	  Jag	  söker	  stöd	  hos	  andra	  
människor	  med	  liknande	  problem	  

1	   2	   3	   4	  

42.	  Jag	  påminner	  mig	  om	  att	  andra	  
situationer	  är	  mycket	  värre	  

1	   2	   3	   4	  

43.	  Jag	  påminner	  mig	  själv	  om	  att	  
det	  kunde	  ha	  varit	  mycket	  värre	  

1	   2	   3	   4	  

44.	  Jag	  tänker	  på	  att	  andra	  
människor	  kan	  ha	  betydligt	  mer	  
svårigheter	  än	  jag	  själv	  

1	   2	   3	   4	  

45.	  Jag	  brukar	  tänka	  att	  det	  är	  
kämpigt	  nu	  men	  blir	  bättre	  i	  
framtiden	  

1	   2	   3	   4	  
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Formulär	  C	  
I	  detta	  formulär	  finns	  det	  ett	  antal	  påståenden	  som	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  när	  
människor	  upplever	  stress.	  För	  varje	  påstående	  finns	  5	  möjliga	  svar,	  1)”Tar	  helt	  
avstånd”,	  2)”Tar	  avstånd”,	  3)”neutral”,	  4)”Instämmer”	  och	  5)”Instämmer	  helt”.	  

	  

Läs	  påståendet	  nedan	  och	  ange	  i	  vilken	  utsträckning	  du	  personligen	  kan	  
identifiera	  dig	  med	  kring	  varje	  påstående/situation	  när	  du	  är	  på	  gymmet.	  Detta	  
genom	  att	  ringa	  in	  det	  alternativ	  som	  stämmer	  bäst	  in	  på	  dig.	  
De	  två	  sista	  alternativen	  är	  tomma	  och	  lämnar	  möjlighet	  till	  dig	  att	  själv	  fylla	  i	  
övriga	  stressfaktorer,	  och	  även	  här	  ringa	  in	  svarsalternativen.	  

	  
Observera	  ordningen	  på	  svarsalternativen	  

	  

	  
	  Jag	  blir	  stressad	  av….	  

	  	   Tar	  helt	  
avstånd	  

Tar	  
avstånd	  

Neutral	   Instämm
er	  

Instämm
er	  helt	  

Skador	   1	   2	   3	   4	   5	  

Att	  jag	  gör	  fel	   1	   2	   3	   4	   5	  

Min	  prestation	   1	   2	   3	   4	   5	  

Mitt	  resultat	   1	   2	   3	   4	   5	  

Min	  träning	   1	   2	   3	   4	   5	  

Att	  jag	  får	  kritik	   1	   2	   3	   4	   5	  

Att	  instruktörer	  är	  
närvarande	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Att	  personal	  är	  
närvarande	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Andra	  på	  gymmet	   1	   2	   3	   4	   5	  

Min	  teknik	   1	   2	   3	   4	   5	  

Åskådare	   1	   2	   3	   4	   5	  

Att	  kommunicera	  
med	  andra	  

1	   2	   3	   4	   5	  
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När	  andra	  gör	  fel	   1	   2	   3	   4	   5	  

Min	  form	   1	   2	   3	   4	   5	  

Mitt	  beteende	   1	   2	   3	   4	   5	  

Min	  vikt/styrka	   1	   2	   3	   4	   5	  

Mina	  vänner	  på	  
gymmet	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Skola/Jobb	   1	   2	   3	   4	   5	  

Omgivningen	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

	  
Tack	  för	  din	  medverkan.	  	  

	  


